Megalithgraber Der Iberischen Halbinsel, publicado postumamente em
1998 (Vera Leisner & Philine Kalb, Deutsches Archaologisches Institut,
Walter de Gruyter. Berlin, New York).

Proença-a-Nova International Archaeological Field

As actividades do CAPN 2014 (ver Programa) incluem trabalhos de
escavação arqueológica, outras práticas de campo, visitas de estudo na
região e conferências, tal como ocorreu em 2013 (figuras 7 a 16).

Portugal

A equipa de campo será constituída por uma direcção, com cinco
arqueólogos, e 20 participantes, sendo 10 provenientes de universidades
de Portugal e Espanha e 10 provenientes de universidades do resto do
mundo.

Anúncio

Os trabalhos terão o apoio técnico-científico de especialistas de
universidades e centros de investigação de Portugal e Espanha.

Faz-se apelo à participação na terceira edição do Campo Arqueológico
de Proença-a-Nova (CAPN) que se realiza em Agosto de 2014 com
âmbito internacional.

Em 2013 o CAPN teve participantes de Portugal, Espanha e Brasil. O
programa executado pode ser consultado através do seguinte link: xxxx

O CAPN tem sido dedicado à investigação de monumentos megalíticos
em Proença-a-Nova, município situado no Centro Interior de Portugal
(figura 1).
Em 2014 dá-se continuidade à escavação iniciada em 2013 de uma
grande mamoa pré-histórica, com dólmen (sítio Moitas), com cerca de 40
m de diâmetro e quase 4 m de altura. Em 2013 a escavação incidiu em
vários sectores da mamoa, no topo, onde se aflorou a parte superior da
estrutura dolménica, na encosta e na periferia (figuras 2 a 5). Esta
investigação foi antecedida por diagnóstico geofísico com georadar e
tomografia eléctrica. A divulgação dos primeiros resultados desta
investigação será efectuada após a campanha de 2014.
Em 2012 foi escavado um dólmen com mamoa (sítio Cão do Ribeiro) que
está actualmente recuperado para visita (figura 6).
Estes monumentos foram identificados na primeira metade do séc. XX
pelo arqueólogo alemão Georg Leisner e integram o inventário Die

1. Portugal no contexto da Europa Megalítica (mancha amarela). Localização do município de
Proença-a-Nova (bola vermelha) e local do aeroporto de Lisboa (quadrado)

Promotores e parceiros
O CAPN é promovido pela Associação de Estudos do Alto Tejo
(www.altotejo.org) e pelo Município de Proença-a-Nova (www.cmproencanova.pt).
O CAPN tem o apoio de diversas universidades portuguesas e
espanholas (Évora, Porto, Alcalá de Henares e Coimbra) e empresas
(EMERITA, Epicentro, Superfície Geomática) e do Geopark Naturtejo.
Direcção de escavação
É assegurada por uma equipa de sete arqueólogos com experiência de
escavação de monumentos megalíticos e sepulturas pré-históricas, dos
quais cinco em permanência, um director (João Caninas) e seis
coordenadores de sector (Mário Monteiro, Francisco Henriques, André
Pereira, Fernando Henriques, Paulo Félix e Emanuel Carvalho).
Especialistas / consultores
O apoio técnico-científico é assegurado pelos professores Doutor Jorge
de Oliveira (Arqueologia - Universidade de Évora), Doutora Primitiva
Bueno Ramírez (Arqueologia – Universidad de Alcalá de Henares),
Doutora Maria de Jesus Sanches (Arqueologia – Universidade do Porto),
Doutora Raquel Vilaça (Arqueologia – Universidade de Coimbra), Doutor
José Mirão (Geologia – Laboratório Hércules – Universidade de Évora),
Doutor António Correia (Geofísica – Universidade de Évora), pelo Engº
João Rocha (Geofísica) e pelo técnico Hugo Pires (Fotogrametria e
Topografia).

2. Sector de escavação da parte superior do dólmen da Mamoa Grande das Moitas
(campanha de 2013)

Participantes / elegibilidade
São elegíveis para participação no CAPN 2014 os alunos de licenciatura,
de mestrado e de doutoramento no domínio da Arqueologia, e
eventualmente da Geologia, de universidades de qualquer parte do
mundo.
3. Trabalhos de escavação da Mamoa Grande das Moitas, no topo e sector radial entre o
topo e a periferia do monumento (campanha de 2013)

O custo de participação para o período de um mês (3 a 30 de Agosto) é
de 4000 euros (quatro mil euros).

Em caso de desistência do interessado não será devolvido o custo da
inscrição. Com a inscrição será enviado programa detalhado e guia de
participação.

O custo de participação para uma quinzena (de 3 a 17 de Agosto ou de
17 a 30 de Agosto) é de 2000 euros (dois mil euros).

Conta bancária de Associação de Estudos do Alto Tejo para execução
de pagamentos:

Estes custos cobrem as despesas de alojamento, alimentação (pequenoalmoço, almoço e jantar), transportes locais durante todos os dias do
Programa, incluindo períodos de descanso, despesas com saúde e
documentação.

NIB / IBAN / SWIFT

Custos de participação

Para os participantes oriundos de países fora da Península Ibérica, os
custos indicados incluem tradução oral para inglês e, no caso de se
deslocarem por via área, transporte entre o Aeroporto Internacional de
Lisboa e o local do CAPN (cerca de 230 km).
Inscrição, prazos e modos de pagamento

Contactos
Indicam-se os contactos dos promotores e do director do CAPN 2014.
Director: João Caninas, emerita.portugal@gmail.com www.emerita.pt
Promotores: Associação de Estudos do Alto Tejo, www.altotejo.org a/c
Francisco Henriques, fjrhenriq@gmail.com e Câmara Municipal de
Proença-a-Nova, www.com-proencanova.pt a/c Isabel Gaspar,
isabelgaspar@cm-proencanova.pt

Os interessados devem fazer inscrição por email de acordo com as
seguintes indicações:
Fase

Prazo

Inscrição
provisória

Até
30
Março 2014

Inscrição

Até 30 de
Abril
de
2014

Até 30 de
Confirmação Junho de
2014

Condições

Indicação, nome, data de
nascimento, contactos e
curriculum vitae até 1000
palavras.
Após
aprovação
da
inscrição
efectuar
Pagamento de 50% do
valor do custo da
participação (mês ou
quinzena) para a conta
abaixo indicada.
Pagamento de 25% do
valor do custo da
participação (mês ou
quinzena) para a conta
abaixo indicada.

Destinatário

emerita.portugal@gmail.com
e
altotejo@gmail.com

Ficha de inscrição enviada para
emerita.portugal@gmail.com
e
altotejo@gmail.com
Envio de comprovativo de
transferência para
emerita.portugal@gmail.com
e
altotejo@gmail.com

4. Trabalhos de escavação na estrutura periférica da Mamoa Grande das Moitas
(campanha de 2013)

Programa geral do CAPN 2014

5. Entrevista a um participante durante o CAPN 2013

6. Dólmen de Cão do Ribeiro após escavação e reconstrução parcial (CAPN 2012)

Roteiro fotográfico do CAPN 2013

7. Visita durante o CAPN 2013. Geomonumentos (Geopark Naturtejo)

8. Visita (CAON 2013). Centro de Interpretação da Arte Rupestre do rio Tejo

9. Visita e passeio no Rio Tejo (CAPN 2013)

10. Conferência durante o CAPN 2013

11. Visita a aldeia de xisto (CAPN 2013)
13. Local das refeições no Parque Urbano de Proença durante o CAPN 2013

12. Jantar na aldeia de xisto de Figueira (CAPN 2013)

14. Momento de lazer numa praia fluvial (CAPN 2013)

Alguns estudos sobre o tema e a região
2008
Tombs and Rock Carvings in the Serra Vermelha and Serra de Alvélos
(Oleiros – Castelo Branco). In Graphical Markers and Megalith Builders in the
International Tagus, Iberian Peninsula. British Archaeological Reports, BAR
International Series 1765. England. Oxford: 89-102. Versão em língua
portuguesa
disponível
em:
http://www.altotejo.org/UserFiles/File/Estudos_e_Publicacoes_arqueo/Pre_Hist
oria_Recente_Macico_Central.pdf
2011
Tumulus de Vale de Mós 1 (Serra Vermelha, Oleiros). AÇAFA On-line, 4.
Vila
Velha
de
Ródão:
50
p.http://www.altotejo.org/acafa/docsn4/tumulus_de_Vale_de_Mos.pdf
15. Local de alojamento durante o CAPN 2013 (edifício do Seminário)

The tumulus at Charneca das Vinhas (Vila Velha de Ródão, Portugal). In
From the origins: The prehistory of the Inner Tagus Region. BAR International
Series 2219. Oxford: 111-139. Versão em língua portuguesa disponível
emhttp://www.altotejo.org/UserFiles/File/Estudos_e_Publicacoes_arqueo/Mam
oa%20Charneca%20Vinhas.pdf
2012
Geo-archaeological investigation in de mound of Penedinho Branco (Vila
Nova, concelho de Miranda do Corvo, serra da Lousã). Versão em língua
portuguesa disponível em http://doc.emerita.pt/VA2012.pdf
2014 (no prelo)
The mound at Cimo dos Valeiros (Serra Vermelha, Oleiros, Castelo
Branco). A Neolithic burial site in the Central Cordillera, south of Serra da
Estrela

16. Entrega de diplomas aos participantes (CAPN 2013)

The tumuli of Selada do Cavalo (Serra Vermelha, county of Oleiros,
district of Castelo Branco)

